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Pero sobretot volem destacar i felicitar el talent dels mes
joves. I aqui hem d'assenyalar la gran tasca de I'lES
d'Argentona. Del nostre institut n'ha sortit un Club de
Ciencies que ja recull premis a certamens cientifics. I tambe
del nostre institut n'estan sortint joves amb sensibilitat
literaria que, durant I'acte organitzat a La Sala per Sant

Jordi ens van regalar versos d'Espriu com aquests:

"Salvavem els mots I de la nostra llengua I el meu pob/e /
jo. A baixar graons / de dol apreniem / el meu pob/e /' jo.
Davallats al pou, / esguardem enlaire I el meu poble i jo.
Ens alcem tots dos / en encesa espera, I el meu poble \ jo"

(Salvador Espriu. Cangons d'Ariadna, 1949)

En dies en que em de parlar d'austeritat i restric^^ons, en
que hem de posar I'accent en la lluita pels drets mes basics,
tambe es important assenyalar I'esforg que fan molts

argentonins i argentonines per assegurar-nos, a tots
plegats, un futur millor. I es que acaba d'arribar el bon
temps i I'equip del Cap de Creus ja no sabem d'on treure
I'espai per encabir la gran quantitat de notfcies i activitats
culturals, ludiques i esportives que genera Argentona. A
les pagines del butlletf que teniu a les mans hi trobareu
tant la cultura que ens ofereix I'Ajuntament, a traves de la
Temporada de Teatre Musica i Dansa, com la que ens brin-
den les entitats, amb la celebracio del Dia Mundial del
Teatre o I'organtizacio d'actes per Sant Jordi o la Fira
d'Entitats Tradicionals. Tambe hi ha qui es mou per fer
esport i, al mateix temps, aconseguir recaptar fons per a
projectes de cooperacio al tercer mon. Es el cas de
I'argentonina Monica Rodriguez, que ha participat a
I'Oxfam Traiwalker en benefici del Sahel. Cent quildmetres
recorreguts en equip per tal d'ajudar a persones que son
ben lluny. O potser no tant.

L'educacio i la cultura ens pronostiquen un bon futur

Editorial
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sa actuacio a la Font Picant
o el funest projecte del Pla

de Barris de Sant Miquel del
Cros.

M'acomiado traslladant a
tots els argentonins i argen-
tonines el meu ferm com-
promfs i el del meu govern
per continuar treballant
amb honestedat i transpa-
rencia pel nostre municipi.

Ara ja podem
assegurar que el

finan^ament de
la rehabilitacio
d^aquest

equipament estd
garantit amb
una subvencio

de la Diputacio
de Barcelona de
mes de 500.000
euros.

ens acusa de ser un govern
que no fa res, pero a la ve-
gada reconeix que som un

govern que sempre estd tre-
ballant. Aquest es un gran

contrasentit, ja que qui tre-

balla i ho fa planificant amb
professionalitat, sabent que
estd administrant recursos
publics i no dirigint una pla-
taforma reivindicativa, aca-
ba aconseguint els seus
objectius.

Per contra, qui governa

pensant que encara es una
plataforma reivindicativa i
es salta totes les recomana-
cions, acaba realitzant
nyaps i obres inacabades o
defectuoses. Nomes per ci-
tar-ne alguns, les cobertes
de I'Escola Bernat de Riu-
demeia, el Francesc Burniol,
I'enderroc sense Ilicencia de
la piscina municipal, el fra
cas en les negociacions de
Can Doro, el desgavell de
les obres de la Plaga Pau
Picasso al barri de Sant Mi-
quel del Cros, la desastro-

sos propis de I'Ajuntament.
La previsio es que la
instal-lacio pugui estar en-

llestida a I'estiu del 2014,
pero els terminis estaran
condicionats pertrdmits ne-
cessaris com ara la redac-
cio del projecte,

I'adjudicacio de la direccio
i execucio de I'obra, etc., i
que des de I'equip de go
vern procurarem accelerar
al maxim.

Tambe voldria ser optimis-
ta sobre la modificacio pre-

vista de I'article 32 de la llei
d'estabilitat i sostenibilitat
pressupostaria i financera i
que, de confirmar-se, ens
permetria destinar una part
important del romanent de
tresoreria a inversions. Unes
inversions que ens perme-
trien, entre d'altres, injector

recursos importants a
I'arranjament de la via pu-
blica en aquells indrets del
municipi mes deteriorats.

Un dels grup de I'oposicio

Benvolguts convilatans i
convilatanes,

Us explicava en la meva
darrera carta que, davant la
inviabilitat de dur a terme
el projecte de la piscina co-
berta, el govern endegava
la reconstruccio de I'antiga
piscina municipal d'estiu.
Ara ja podem assegurar
que el finangament de la
rehabilitacio d'aquest equi-
pament esta garantit amb
una subvencio de la Dipu-
tacio de Barcelona de mes
de 500.000 euros. La resta
fins a completar el cost fi
nal s'afrontara amb recur-

Cart a de I'Alcalde
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Creusde

Fes-nos arribar les teves cartes
a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.

Recorda: maxim 1.700 caracters

evitable, el trasbals es
infinit. Fins no fa gaire el
podfeu sentir a la sintonia
de Mataro Radio, I'emissora
de la seva ciutat, pero
durant uns quants anys va
ser la veu de les tardes a
Radio Argentona. Molts el
recordareu, direde, corro-

siu, irreverent... Un enfant
terrible encantador. El
magnetisme de la seva veu
li havia obert les portes al
doblatge de programes i
documentals i havia llevat
mig Catalunya durant cine
anys amb el programa
Com llevar-se de Com
Radio. Nosaltres no ens
resignem a perdre'l del tot.
Per aixo podreu seguir
escoltant la seva veu en els

jingles que cada dia ens
canten el dial 104.6.
Grades per tot Ivan!

L'equip de Radio
Argentona

Un grup de socis de la Penya Barcelonista d'Argentona onejant la
bandera de I'entitat davant la Torre Eiffel

Passejant el nom d'Argentona pel mon

Socis de la Penya Barcelonista d'Argentona ens vam
desplagar a Parfs el passat dia 2 d'abril per tal de

sonar suport al Barga en el partit de Champions con
tra el Paris Saint-Germain. El jugadors de Tito Vilanova
van poder superar I'eliminatdria i passar a semifinals

despres de patir mes del compte.
Els membres de la Penya Barcelonista vam passejar la
nostra bandera per diversos punts emblematics de la
capital francesa i vam aconseguir situar el nom
d'Argentona a primer nivell mediatic durant bona part
del dia. Cal remarcar que aquest any la penya ja s'ha

desplagat a Milan i a Munich.

Penya Barcelonista d'Argentona

1

Adeu Ivan
Apunt de tancar I'edicio
d'aquest Cap de Creus ens
arriba I'amarga noticia de
la mort de I'lvan Llensa.
Feia temps que lluitava con
tra la malaltia pero, tot i que
el desenllag s'entreveia in-

L'aigua de la font Picant es

100% potable. (TxA 2010)
Hem comengat les obres de
la Piscina coberta. (TxA

2011)
Avui tenim les probes que

converteixen aquestes
afirmacions en mentides.
Un bon exemple son les
analitiques de la Font Picant
que voste pot consultar a la
web municipal (www.argen-
tona.cat). Tot i aixf, Tots per
Argentona segueix insistint
en el contrari.
Si com voste diu, "la falta
d'informacio fa un
ignorant", la informacio
falsa, la falta de formacio i
la bona fe, et poden fer vul
nerable a estafes tant
barroeres com aquesta. Les
meves paraules van ser
dites en aquest context, i
amb cap anim d'ofendre

ningu.
Em sembla molt lloable que
participi de la vida publica
de la vila formant part acti-
va d'un grup politic i
I'animo a ser critic amb la
informacio que rep i a con-
trastar-la, tant si ve d'uns,
com dels altres.

Salutacions cordials,

Pere Mora Juvinyd
Regidor d'Urbanisme i

Sostenibilitat

Resposta a Eugeni
Traby

Benvolgut senyor Traby,

En un primer moment tots

ens vam creure coses com:
Hem aconseguit que Can

Doro sigui public. (TxA
2009)

Al regidor,
sr. Pere Mora

Miri sr. Mora, de vegades la
ignorancia es molt atrevida
i la manca d'informacio fa
un ignorant. Soc membre
de Tots per Argentona des
de fa dos anys, concreta-
ment des del mateix dia en
que es va constituir el nou
govern. Crec que allo va ser

una injustfcia i per aixo em
vaig apuntar a aquesta
formacio.
Els seus comentaris referint-
se als seguidors de Tots per
Argentona del passat diven-
dres, 12 d'abril, a la radio
(minut 27) son ofensius:

"Son quatre, gent gran i
amb poca formacio". No
som quatre, hi ha gent gran,
aixo es veritat, pero tambe
gent jove. El que dubto mes
es que tinguem poca forma
cio. Us informo que cada
dilluns ens reunim, faci fred

0calor, i som entre catorze
1divuit persones. Quan fern
una assemblea al Salo de
Pedra som bastant mes de
quatre persones. El convido
a venir pertal que ho pugui

jutjar voste mateix.

Rebi una cordial salutacio,

Eusebi Traby Ysalgue

m

CARTES DELS LECTORS
48*5*.• W ^•
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cio que arriba ara, I'Ajun
tament d'Argentona va
aconseguir I'any 2008 una
subvencio de la Diputacio
de Barcelona per valor de

375.000 euros que, en
aquella ocasid, es van des-
tinar a projectes diversos
com I'ampliacid de la
deixalleria, la renovacid de

I'enllumenat i I'adquisi-cid
i rehabilitacio d'un habi-
tatge per a I'ampliacid del

Museu del Cdntir.

ha entes la urgencia i la
necessitat de recuperar

aquest equipament tan
important pel municipi".
Aquesta injeccid d'euros
arriba despres que factual
equip de govern desestimes
portar a terme el nou
complex esportiu de la pis
cina davant de les dificultats
i exigencies imposades per
la nova directiva del siste-

ma europeu.
A banda d'aquesta subven

demarcacid.
La subvencio vindrd en dues

aportacions, una primera

aquest 2013 de 250.000
euros i la resta arribard el
2014. L'alcalde, Ferran
Armengol, ha valorat
positivament la rebuda
d'aquesta subvencio. "Hem
fet una molt bona

negociacid per aconseguir
aquests diners. Es va pre-
sentar un bon projecte de

rehabilitacio i la Diputacio

La Diputacio de Barcelona
ha concedit a I'Ajuntament
d'Argentona una subvencio
de 507.378 euros per les

obres de reconstruccid i

rehabilitacid de la piscina
municipal. Aquest ajut
s'emmarca en les meses de
concertacid del Pla Xarxa de

Governs Locals 2012-2015
amb les que la Diputacio
dona suport material,
econdmic i de recursos als
municipis de la seva

La piscina rep una subvencio
de la Diputacio de Barcelona

perd, no va satisfer als
grups municipals que
havien sohlicitat la
convocatdria de la sessid

extraordindria. Tots per
Argentona i la CUP van po-
sar en dubte la capacitat de
I'equip de govern
d'aconseguir millorar la

proposta econdmica i van
advertir als veins que si
tirava endavant el vot parti
cular que I'equip de govern
proposava a la mocid que
ells havien presentat, un cop
passats sis mesos, les obres
comengarien "si o si".

El pie extraordinari que Tots
per Argentona i la CUP
havien soHicitat per tal
d'aturar les obres
d'urbanitzacid al Torrent de

la Salut i I'Avinguda Baladia
es va resoldre abans de

comengar.
El mateix divendres 22 de
marg, al matf, I'Associacid
de Veins afectats per les
obres van acceptor la
proposta de I'equip de
govern d'endarrerir mig
any I'inici dels treballs per
cercar millors fdrmules de
finangament. La proposta,

Els veins del Torrent de la Salut i
I'Ajuntament arriben a un acord

I ^ P O I I REPORTATGE  II
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var una mocio que dema-
nava que els afectats per la
comercialitzacio d'aquest
producte financer, inclosos
els qui van bescanviar les
preferents per accions de
Factual Bankia, puguin op-
tar a la via arbitral.

La regidora admet que el fet
que els afectats hagin de
presentar una demanda in
dividual estd frenant moltes
reclamacions. No obstant,
I'Ajuntament anima a trami-
tar les demandes. De fet, el
pie ordinari d'abril va apro

producte financer ha atra-
pat al voltant de quatre-
cents veins del municipi.
Segons la regidora de Be-
nestar Social,Susana Lopez,
aquesta xifra es la que es
dedueix comparant xifres
amb Mataro.

Ja fa mesos que I'Ajunta-
ment d'Argentona va obrir
un registre d'afectats per les
participacions preferents i
prop de quaranta persones
s'hi han inscrit. No obstant,
I'Ajuntament calcula que la
comercialitzacio d'aquest

400 argentonins es poden haver vist afectats per les
participations preferents

ca, la nova regulacio supo
sa una suspensio total de
Ilicencies per a la implan-
tacio de prostfbuls ja que al
poligon de Can Negoci s'hi
troben les instal-lacions de
la Fundacio Maresme.

poligon de Can Negoci i a
tres-cents metres de distan-
cia de seus d'institucions
publiques, centres educa-
tius, esportius i de culte i
espais infantils. A la practi

cencies per a la implanta-
cio de negocis relacionats
amb la prostitucio. Concre-

tament es va aprovar que
aquest tipus de negocis no-
mes puguin instaHar-se al

El pie d'abril va aprovar per
unanimitat de tots els grups
municipals una modificacio
del Pla General que, a la
practica, suposa la suspen-
sio de la tramitacio de Ili-

Argentona veta la instaMacio de prostibuls al municipi

provacio pero tambe va
demanar a l'alcalde que
assumis responsabilitats ja
que formava part del go
vern de TxA.

Xavier Collet (TxA) es va
defensar assegurant que
I'expedient informatiu s'ha
fet amb 'manca de rigor
cientific' i utilitzant les da-
des interessadament. Collet
va negar les principals acu-

sacions i va assegurar que
el govern de TxA va pren-
dre les mesures correctores
per potabilitzar I'aigua de
la Font Picant i que aquesta
era potable quan es va in

augurar.
Tot i aquests arguments la
reprovacio va tirar endavant
amb onze vots a favor, els
vots en contra de Tots per
Argentona i les abstencions
de la CUP i el regidor no-
adscrit Jaume Uribe.

rametres sanitaris i, malgrat
aixo, es va difondre una
nota de premsa dient que
I'aigua era 100% potable'.
Felix Rosa (Agrupacio
d'Argentona) es va afegir al

text i va acusar a TxA
d'haver actuat amb 'mala
fe'. El Partit Popular tambe
va votar a favor de la re-

Collet sabien que I'aigua no
era potable quan es van
decidir inaugurar la font.
L'alcalde d'Argentona, Fe-
rran Armengol, va assegu-
rar que de I'expedient infor-
matiu 'es pot concloure que
tenien coneixement de
I'analftica que deia que
I'aigua no complia els pa-

El govern considera que
I'expedient informatiu, ins-
truTt per I'advocada muni
cipal, conclou que tots dos
sabien que I'aigua no era
potable. Maso i Collet ho
neguen i acusen al govern
d'intentar amagar la seva

inactivitat.
El pie d'abril va viure un
nou episodi de retrets en-
tre govern i oposicio a I vol-
tant de I'obertura de la Font
Picant. L'equip de govern

va presentar una mocio en
la que proposava la repro-
vacio de I'ex-alcalde, Pep
Maso, i de I'ex-regidor
d'urbanisme, Xavier Collet,
tots de Tots per Argentona.
En el text de la mocio el
govern els recriminava els

seus atacs constants i reve-
lava que I'expedient infor-
matiu sobre la Font Picant
conclou que tant Maso com

El pie reprova a Pep Maso i Xavier Collet
per I'obertura de la Font Picant

#REPORTATGEriatC1
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Argentona
menja pesols

Del 14 al 30 de marg,
Argentona va ser un dels 18
municipis del Maresme que
va participar les Jornades
Gastrondmiques de la
Cuina del Pesol. Es tracta
d'unes jornades que han
batut un record de

participacio amb 105
establiments de restauracio,
un 48% mes que en I'edicio

anterior i que promocionen
I'anomenada perla verda

del Maresme.
En el cas d'Argentona hi van
participar Can Baladia, res
taurant Nuria, la Fonda del

Casal, restaurant Sant
Jaume, el Sibartia, el Terra-
cota, els bars-restaurants El
Loro i el Maho, la Cuineta i
La Teca Plats Cuinats.
Tota la informacio de les

Jornades Gastondmiques
del Pesol del Maresme es va
recollir en un opuscle editat
pel Consorci de Turisme i
pel Consell Comarcal, a tra
ves del projecte Productes
de la Terra Maresme. En
aquesta publicacio tambe
apareixen receptes que han
facilitat alguns dels restau
rants participants. En el cas
d'Argentona hi havia "el
ventre i llengua de pore
amb pesols" de la Teca i "els
pesols saltats amb papada
iberica a I'aroma de men-
ta" de Can Baladia.

I'Hospital de Can Ruti de
Badalona, el centre de
referenda. El desplagament
suposava que els malalts

fossin atesos per un
neurdleg uns 30 minuts mes
tard del que trigarien a ser
avaluats si s'haguessin
enviat directament a
I'Hospital de Mataro.

de videoconferencies Teleic-

tus.
Fins ara, I'Hospital de

Mataro nomes atenia i
subministrava el tractament

a les persones que
arribaven d'Urgencies.
Sempre que I'emergencia
era atesa pel SEM, els
malalts es traslladaven a

'^%,
L'hospital de Mataro
tractard a partir d'ara els
malalts d'ictus de Mataro i
Argentona els 365 dies de
I'any durant les 24 hores del
dia. A mes de I'habitual
atencio als malalts a traves
del Servei d'Urgencies, el

Sistema d'Emergencies

Mediques (SEM) traslladard
els malalts fins a I'Hospital

de Mataro -havent avisat
previament el Servei de

Neurologia-, on un
neurdleg avaluard el malalt
i, si cal, li subministrard un
tractament fibrinolitic, que
sol desfer els codguls
sanguinis i permet que la
sang torni a circular. Fora
de I'horari del servei, els
malalts que arribin a

I'Hospital de Mataro seran
atesos per un neurdleg de

gudrdia mitjangant la xarxa

L'Hospital de Mataro atendrd tots els
malalts d'ictus de Mataro i Argentona

demandes d'ajuda que els
arriben. Afortunadament,
I'entitat tambe rep moltes
donacions, sobretot
d'aliments, que han deixat
petit el local que ocupaven
fins ara. No obstant, la
impossibilitat d'assumir el

lloguer d'un espai mes gran
havia posat contra les
cordes als responsables de
Caritas Parroquial. Caritas
va fer una crida per Radio
Argentona per trobar un
espai amb un lloguer baix
perd, finalment, la solucio
ha arribat a traves d'un
conveni amb I'Ajuntament
d'Argentona, que s'ha de
signar en els propers dies,
en el qual el consistori es
fard cdrrec del lloguer.

econdmica, han augmentat
exponencialment en els

darrers anys no es cap
secret. Ho saben be a
Cdritas Parroquial que ja fa
temps que treballen per
donar resposta a totes les

L'entitat necessita instal-lar-

se en un espai mes gran per
donar resposta a la deman-
da d'ajuda que s'ha
incrementat darrerament.
Que les necessitats dels
argentonins, davant la crisi

L'Ajuntament ajuda Cdritas

COSES DE LA VILA
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Argentona pel
Dret a Decldir
organitza el
'Tupper-CAT

L'estrategia consisteix en
organitzar reunions a domi-
cili per explicar als indeci-
sos els arguments a favor de
la independencia.
Despres d'un parell de xe-
rrades al Barri del Cros,
Argentona pel Dret a Deci-
dir opta per continuar la
seva tasca divulgadora en
petit format. L'entitat s'ha

proposat organitzar troba-
des a domicili per tal
d'explicar els arguments a
favor de la independencia
de Catalunya.
Segons un dels membres de
l'entitat, Xavier Peguera:
"No es tracta de fer con-
ferencies sino de respondre

les preguntes que genera el

proces". La iniciativa
s'emmarca en la voluntat
d'aquesta entitat de contri-
buir a eixamplar la massa
social sobiranista.

M. Dolores
Romero

reescollida
presidenta
del Madd

La presidenta de I'Associa-
cio de Veins de Mada, Ma
ria Dolores Romero, ha re-
novat un any mes en el ca-

rrec en una votacio que va
comptar amb el suport de
la majoria dels veins. Els

objectius de la junta de
veins que lidera Romero es
seguir treballant per la se-
guretat i el bon manteni-
ment de les zones comunes

aixi com per organitzar ac-
tivitats per a tota la familia.

registrat altres robatoris
d'elements situats a la via
publica. Cruz considera que
proposta de I'equip de
govern i el Partit Popular
d'instal-lar cdmeres de

videovigildncia ajudard a
prevenir i evitar casos com

aquests.

subministrament electric
pero I'empresa Boquet,
concessiondria del mante-
niment de la xarxa, va
descobrir el motiu real en
una comprovacio de rutina.
Segons el regidor de
Serveis Municipals, Manel
Cruz, darrerament s'han

L'Ajuntament i la Policia
d'Argentona van detector a
mitjans de mar^ el robatori

de 400 metres de cable de
coure de I'enllumenat
public de les Ginesteres. Les
pluges van provocar que els

veins pensessin que es
tractava d'un tall en el

Roben 400 metres de cable de coure de
I'enllumenat de les Ginesteres
Els veins creien que els tails de Hum es devien a les pluges de la setmana passada

I'augment de I'lBI,
I'arranjament i millora de la
via publica, les obres de
I'Avinguda Nostra Senyora

de la Salut o el foment de la
transparencia.

tre el nivell d'endeutament
municipal. A la darrera part
de la reunio de poble, di-
versos veins van consultar i
exposar les seves queixes
sobre assumptes com

I
El 7 de marg prop d'una
cinquantena de veins es van
donar cita al Salo de Pedra
per assistir a la Reunio de
poble, acte de participacio
ciutadana en el que I'equip
de govern va fer balang del
pla d'actuacio municipal

dut a terme al 2012 i va
presentar les Ifnies de tre-
ball per a la segona meitat
del mandat.Despres d'una
presentacio per part del re-

gidor de Participacio Ciuta
dana, Vador Casas, I'alcal-
de Ferran Armengol va re-
passar la linia de treball del
govern i els compromisos i
linies de treball per als pro
pers dos anys. La cohesio
social, la dinamitzacio
econdmica, cultural, espor-
tiva i social d'Argentona, la
millora dels espais verds i
urbans, la millora tecnolo-
gica o I'estalvi energetic se-
ran els principals ambits en
els quals treballara
I'Ajuntament. El regidor de

Recursos Economics Marc
Zaragoza, va presentar el
pressupost municipal del
2013, posant emfasi en
I'esfor^ per augmentar la
partida de serveis socials i
I'impuls de certes inversio

ns pero sense comprome-

Reunio de poble

COSES DE LA VILA
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El cartell es obra de I'artista

argentonf Xavier Rosales.

Preso per a dos
detinguts per un
robatori a un
habitatge
d'Argentona

Els Mosssos d'Esquadra van
detenir I'll de man; dos
veins de Mataro, de 19 i 24
anys, per haver comes su-
posadament un robatori en
un habitatge d'Argentona.
L'alerta la va donar un vef i
va permetre a la policia
detenir un dels dos impli-
cats poc despres del roba
tori. El sospitos duia una Ili-
ma i era a prop de la casa
on havien passat els fets. Els
agents de la Unitat d'lnves-
tigacio de Mataro van con-
tinuar la investigacio i van
concloure que hi havia dues
persones implicades en el
robatori. Un dels homes
hauria trucat el timbre di-
verses vegades i I'altre hau
ria estat I'autor material del
robatori perque es qui va
accedir a I'interior i en va
agafar efectes i joies. El se
gon implicat el van detenir
pocs dies despres a Mata

ro.

lndignats/ la
imatge de la
Festa del Cdntir

en coHaboracio

'La palla va cara', nou disc dels Ebri Knight

Els argentonins el presentaran en concert al CAT de Grdcia el 20 d'abril

La banda de folk-rock en catala Ebri Knight llan^a el
seu segon disc, 'La palla va cara'. Amb un missatge
reivindicatiu i fresc alhora, el grup del Maresme es mante
fidel a la influencia tradicional que I'apropa a les
melodies de taverna irlandesa. L'dlbum es presentard en
directe el 20 d'abril al CAT de Grdcia. Podeu escoltar
aquf el disc sencer a traves del diari ARA.

Ebri Knight ha titulat el disc amb el refrany 'La palla va
cara' per evidenciar la forta presencia de la influencia tra
dicional i la importdncia del moment social i politic que e
viu als Paisos Catalans. Aquesttreball discogrdfic -autoeditat
amb Propaganda pel fetl- es una combinacio entre cultura popular, lluita i compromfs,
amb I'embolcall del folk frenetic amb sons de taverna irlandesa que forma part de I'ADN
de la formacio, perd amb un aire mes fresc que el que es respirava en el primer disc,
'Tonades de fa temps', amb el qual el grup va debutar ara fa un any.

de I'amplada de la via i que
paraHelament s'actui per
restaurar tot el camf.

ha demanat a I'Ajuntament,
en primer Hoc, que senyalitzi
I'estat del ferm i la reduccio

L'Entitat Natura ha
denunciat I'estat del camf
del Cros, un vial que comu-
nica la carretera de Vilassar
de Mar amb Argentona,
amb el veTnat del Cros i
Mataro, passant pel costat
de Can Garf. Segons el di
rector de I'entitat, Oriol
Bassa, el camf s'ha convertit
en "una autentica pista
americana d'obstacles" es-
pecialmente perque la
vegetacio i la falta de
manteniment del ferm ha
aixecat I'asfalt fins a 20
centfmentres en alguns
trams. A prop de la carre
tera hi ha arbres morts que
podrien caure en algun
moment sobre el vial i en
alguns trams nomes hi ha
Hoc pel pas d'un vehicle.
Des de Natura volen que
aquesta situacion s'arregli
ja que actualment I'us del
Camf del Cros comporta
una situacion de rise ja si-
gui pels conductors de
vehicles, com pels ciclistes i
peatons que fan servir

aquesta carretera. Natura

El cami del Cros estd en mal estat

COSES DE LA VILA
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Aquests son
alguns dels

darrers videos

destacats a I
canal youtube de
Radio Argentona

HO TROBARAS A

Preincripcions i
matriculacions
escolars

Les Escoles Bressol Munici
pals 'Cargol Treu Banya' i
'El Bosquet' obriran perio-
de d'inscripcions per al curs

2013-2014 del 2 al 15de
maig de2013.
Les preinscripcions en pri-
mdria i secunddria ja s'ha
realitzat i la relacio definiti-
va d'alumnes admesos es

publicard el 24 de maig. El
calendari de matriculacio

sera del 10 al 14 de juny, a
segon cicle d'Educacio In-
fantil, Educacio Primdria i
primer curs d'ESO; del 25
al 28 de juny, a segon, ter-
cer i quart curs d'ESO o de
confirmacio de plaga assig-
nada, en el cas de I'alumnat
pendent de I'avaluacio de

setembre; i del 6 al 10 de
setembre, en ESO, pen
dents de I'avaluacio de set
embre (matricula extraor-

dindria).

L'Exporecerca Jove premia un
projecte de I'lES d'Argentona

Els joves van presentar una eina de suport a les persones amb discapacitat visual

Tres joves que formen part

del Club de Ciencies de
I'lES d'Argentona van
aconseguir un premi al cer-

tamen Exporecerca Jove,

celebrat del 21 al 23 de
marg a Barcelona, amb un
projecte anomenat 'Visio,
Tecnologia i Societat:
Importdncia de I'ull en el

mon dels sentits i
presentacio d'una eina de
suport per a persones amb
discaoacitats visuals'^'s 'n^e9ran^s ^el Club de Ciencies a la porta de TIES Argentona (MRM).

El Club de Ciencies es una activitat extraescolar que va iniciar I'any passat el professor
Ivan Nadal i que continua oferint, un cop per setmana, tot i treballar en un altre centre.
El club compta amb tretze estudiants d'edats diverses que aprenen a aplicar protocols
cientifics a les seves investigacions. Actualment estan desenvolupant sis projectes cientifics

diferents. Des de treballs que mesuren la contaminacio acustica d'Argentona, passant
per I'estudi de la granddria dels meteorits caiguts a la lluna o, per exemple, una investigacio
que preten determinar com afecta el maquillatge a I'organisme, o una altra que cerca
un sistema eficient per a la de deteccio del gluten als aliments.
Podeu consultar els projecte dels joves argentonins a traves del seu blog: http://

cceurekaargentona.blogspot.com.es/

menENSENYAMEN
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veure a Argentona mones relacionades amb I'adualitat
com els sobres plens de diners del cas Barcenas o un vaixell

rumb a la independencia.

A banda de les mones relacionades amb els dibuixos
animats com la Pepa Pig, els earns o la familia Disney, el
Bar^a o els tradicionals ous i pollets, enguany s'han pogut

Les mones mes populars

del vinent. La Unio Europea
finan^a el projecte en un
50% dins el programa
"Culture 2007-2013"
El projecte preveu que en un
futur es constitueixi una
xarxa de ciutats de fires de
la ceramica a nivell europeu
per tal de fomentar, entre
d'altres, els intercanvis de

ceramistes i acccions
culturals entre els diferents
paTsos d'Europa partici

pants.

nicipal del Museu del Cantir.
Despres de la recepcio van
fer una visita guiada al
Museu del Cantir, tambe van
treballar a la Casa Gotica
durant els dos dies en
sessions de debat i van veure
com es treballava a I'Escola
Taller, situada a la Velcro.
'Arginet' te un pressupost de
400.000 euros, dels quals
60.000 es destinaran a la
fira de ceramica
d'Argentona d'aquest any i

personatges totalment
enfangats.
La trobada va servir per
tancar aspectes com la
programacio que fara cada
ciutat, els pressupostos, el
finan^ament i la
comunicacio i coordinacio
general entre els socis. Els
participants a la trobada
van ser rebuts per una
delegacio de I'Ajuntament
d'Argentona i alguns
membres del Patronat Mu

Els participants a la trobada, acompanyats de I'alcalde, al davant del Museu del Cantir (IC).

Argentona va acollir, els
dies 12 i 13 de marg, una
reunio preparatoria del

projecte europeu 'Arginet'
que impulsa intercanvis
artistics a I'entorn de les
fires de ceramica.
Representants de dotze

ciutats van visitor Argentona
per coneixer el treball que
fa el Museu del Cantir al
voltant de la ceramica i
tambe per intercdnviar
experiences. El projecte
'Arginet", en el que hi par-
ticipen, entre d'altres, les
ciutats d'Aubagne (Fran^a),

Boleslawiec (Polonia),
Gmunden (Austria) i Faenza
(Italia), preveu impulsar els

intercanvisartfstics
d'accions culturals a
Pentorn de les fires de

ceramica.
Entre les accions que es
preveu organitzar a les fires
que han de tenir Hoc els

anys 2013 i el 2014 hi ha
toilers, demostracions,
activitats infantils, accions
de foe, concerts amb
instruments de fang, cuites

de ceramica i una especta-
cular desfilada teatral amb

Arginet, una xarxa de ciutats europees

ENSENYAMENT
mm
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la seva rosa i/o el seu drac.
El cap de setmana abans

del 23 d'abril, el municipi
va bullir amb tots els actes
de la programacio com van
ser, entre d'altres, la prime-
ra tirada de bitlles catala-
nes, la festa de I'esport i la
mostra d'entitats.

d'on explicaven les ultimes

novetats.
La Jornada va estar marca-
da pel bon temps que va
afavorir les vendes i un bon
ambient pel nucli antic de
la vila. Els mes petits van
poder fer, a la Plaga Nova,
toilers per crear amb cartro

Artentona, "De tots colors",
va portar a terme una edicio
especial amb una unitat
mdbil a la Sala i va comptar
amb la coHaboracio dels
alumnes de lr d'ESO.

Aquests joves van ser
corresponsals als centres
escolars del municipi des

Sant Jordi va comengar a
Argentona amb un acte a
La Sala dels alumnes de
I'lES d'Argentona que van
fer diverses actuacions i on

van entregar premis
literaris, matematics i
d'altres mencions. El pro-
grama matinal de Radio

Sant Jorci  013,

REPORTATGE
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"Ara que els

dies feli^os
s'han acabat"
de Rafael Bigorra i Rius

Un recull de cartes
carregades d'ironia i humor
publicades per la Patumaire
Edicions.

"Judith"
de Xavier

Medina

Xavier
Medina,

conegut
a  Ar-

g e n -
t o n a

per ser
treballador d'una entitat
bancaria, es pot considerar
un escriptor novel I, a mes

de molt poc prolific.Judith
es la seva primera obra, i

ha  deixat  de banda
nombrosos relats, poemes
i cangons, que potser algun
dia veuran la Num.

"Fraccions"
d'Emilia d'lllamola

Primera obra publicada

d'aquesta argentonina vin-
culada tota la vida al mon
dels Ilibres. Es tracta d'un
recull de prosa poetica
editat per I'editorial Viena.
"Que es la ficcio? Les
fraccions que triem del que
recordem? El que ens
hauria agradat? El que hem

somiat i no es pot contras-
tar amb la realitat?"

"Les Bruixes
Burriac surten

del Castell"
de Xavier Mire i Morad

Abselam

Un conte il-lustrat que ex-
plica les aventures de la
Berenguera, la Valldeflors i
I'Ermessenda, tres bruixes
bones que viuen als boscos
del Castell de Burriac. Les
seves can^ons i les seves
histories arriben a tots els
nens i nenes d'una forma
senzilla.

entrades entre masies,
entitats, fonts, folklore,
premsa, etc. El seus
impulsors, el Centre
d'Estudis Argentonins, en
destaquen que "el mes sin
gular es que, segurament,
es tracta de la primera
'Enciclopedia' que s'ha
publicat de manera
monografica sobre un
poble o ciutat del pais"

"Recull enciclopedic
d'Argentona" de
Josep Llado i Pascual

L'obra recull alfabeticament
gairebe tot el que te relacio
amb Argentona i que
I'autor ha cregut imprescin-
dible, tot i ser conscient que
n'han quedat excloses
moltes informacions que
tambe mereixerien haver
figurat. En aquest recull s'hi
poden trobar registrats mes
de 130 personatges de totes
les epoques i algun cente-

nar mes en remissions
diverses, i mes de 200

"El mon que ve... ja

el tenim aqui"
de Joan Majo

Es un Ilibre oportu que
aborda les noves realitats
dels nostres dies. El to de
les reflexions que s'hi
apleguen el resumeix molt
be I'anecdota contada per
un amic a I'inici del Ilibre:

la bona noticia es que la
crisi potser s'esta acabant;
la mala noticia es que, un
cop la crisi s'hagi acabat,
ens quedara la realitat.
Amb un llenguatge planer
i una exposicio dialectica,
I'ex ministre socialista
repassa els canvis de la

nostra societat.

"La Memoria de
I'Esteve Albert"

Edicio de Josep Puig i Pla i
proleg d'Hilari Raguer i
Suner.

ESTEVE ALBERT va neixer a
Dosrius (Maresme) el 1914
i va morir a Les Escaldes

(Andorra) el 1995. Creador
de pessebres vivents, impul-
sor del teatre historic, poe-
ta, assagista. Per sobre de
tot activista cultural i politic.
Conspirador constant, radi
cal i consequent. Compro-
mes amb Catalunya, les
seves Ilibertats i el seu
reconeixement, la cultura
catalana, el salvament de
persones en perill a les
guerres que li va tocar
viure, defensor de multi
ples causes. En aquest Ilibre

es presenten unes vivencies
inedites de personatges

cabdals de la historia
recent.

REPORTATGE
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van aconseguir el silenci i
I'emocio continguda a la
pista del Centro que, final-
ment, es va trencar amb un
llarg aplaudiment.

Visita I'album de fotos del
Dia Mundial del Teatre a
www.facebook.com/radio-

argentona

El punt i final el van posar
la companyia Le corde et on
que, tot i la granddria de

I'estructura que van ins-
tal-lar, van oferir un espec
tacle fntim i poetic. Tant sols
amb les notes d'una acor-
dio i un numero d'acrobd-
cia, aparentment senzill,

ne sais pas. Posteriorment
I'organitzacio va regalar
una petita joia a I'auditori
amb la presentacio de
I'espectacle de teatre inter-
pretatiu de la companyia
Impro Acatomba. El public
va deixar-se anar i va en-
trar de pie en el joe que pro-
posaven dos actors lucids i
divertits.
A partir d'aquf la celebra
cio es va traslladar a la pis-

ta de bdsquet del Centre
Parroquial. Actors i public
van dirigir-s'hi formant una
cercavila reivindicativa que,
tot i el to humorfstic, va vo-
ler cridar amb forga la ne-
cessitat del teatre, i de la
cultura en general, com un
dret de tots els ciutadans.

Els argentonins que van as-
sistir, el 24 de maig, a la

celebracio del Dia Mundial
del Teatre', al Salo de Pedra,
van poder gaudir de la im-
millorable salut de I'escena
teatral local.
La Jornada la van conduir
els omnipresents membres
del Col-lectiu Sense Portes.
Una lectura interpretada
per alumnes de I'escola de
dansa Pas x Pas, de frag
ments de I'obra 'Homes' de

T de Teatre, va posar en si-

tuacio el public del Salo. Li
va seguir un tast de Les do-
nes no som (tant) complica-
des, defensat amb atrevi-
ment i valentia per un grup
de quatre actrius promete-
dores de la companyia Je

Argentona reivindica el Dia Mondial
del Teatre amb un fast d'espectacles

latin i soul, entre d'altres
estils.
Trobards mes informacio a

www.argentona.cat

n

pora el public
a I'escenari.

El punt i final
a la TMD el
posard, I'l de

juny, un espec
tacle cent per

cent argento
nf. Es tracta
del concert de
I'Argentona
Big Band, for-
macio sorgida

de I'Aula de
Musica. Una
banda que
neix amb la fi-
losofia de re-

unir musics
d'aqui i d'ar-
reu per fer encara mes ric
el panorama musical ar
gentonf. Al concert s'hi po-
drd escoltar swing, funky,

I
Serafi de la companyia Txo
Titelles.
El 27 d'abril va arribar Cos-
met/ca de I'enemic, segura-
ment una de les propostes
mes esperades de la TMD
ja que va permetre al pu
blic argentonf retrobar-se
amb la poderosa veu d'un
mestre de la interpretacio,
I'actor Llufs Soler que,
acompanyat pel jove Xavier
Ripoll, van oferir un mun
tatge intens i angoixant. El
programa continua el 4 de
maig amb Rien a dire, una
pega d'humor poetic de la
Companyia Leandre. La
Dansa pren el protagonis-
me el 18 de maig amb Ka-
muyot una produccio de la
Companyia d'lT Dansa que
torna a Argentona per ofe
rir un espectacle que incor-

El teatre, la musica i la
dansa vertebren I'oferta

cultural de La Sala durant
els mesos d'abril, maig i
juny. La nova Temporada
de Teatre/ Musica i Dansa

aposta per la qualitat i
aspira a interessar a tots
els publics.

Una musa amb posat dra
matic, cames de ballarina i
armada amb un trombo es
la imatge que ha escollit la
regidoria de Cultura de
I'Ajuntament d'Argentona
per presentar la Tempora
da de Teatre, Musica i Dan
sa d'enguany. El programa
es va obrir el passat 7
d'abril amb la darrera pro-
posta de Xarxa d'Espectac-
les Infantils i Juvenils, el
muntatge de titelles Safra o

La primavera port a la TMD a La Sala

urCULTURA.
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I Bernat Calvo i Catald

titats del poble. El nomena-
mentfou iniciativa del Cen
tre d'Estudis Argentonins
Jaume Clavell i compta
amb el recolzament de la
majoria d'entitats de la vila.

El Pie del 3 d'octubre de
2011 va nomenar Joan

Padros i Mart any fill pre-
dilecte de forma pdstuma.

Aquest vilatd polifacetic
morf el febrer del 2011
deixant una gran petja en
moltes entitats i activitats
tradicionals d'Argentona
(restauracid de mines i
fonts, portar nans i gegants,
correfocs, restauracid del
tramvia, Festa del Corpus,
Festa dels Tres Tombs, Fes
ta de la Vellesa, Festa del
Cdntir, repicada de campa-
nes, tirada de coets i tra-
ques per a les festes ma
jors...). El seu nomenament
va ser sol-licitat nombroses
entitats i particulars d'Ar

gentona.

vida tambe fou president de
Cdritas Argentona i de la

Liar Santa Anna.

En el Pie del 6 d'octubre de
2006 es va nomenar filla

adoptiva Una Casanovas
i Berenguer per la seva di-
latada trajectdria com a
poetessa i pel seu amor cap
a Argentona. El nomena-
ment es va fer amb I'impuls

dels Amies de la Poesia i
compta amb el recolzament
de la majoria d'entitats de

la vila.
En el 2007 es va aprovar el
nou Reglament d'honors
i distincions mes complet
que I'anterior i que amplia-
va la gama de reconeixe-
ments possibles.

EIPIedel'1 d'abril de2011
va nomenar Vicen^ Este

ve i Albert fill adoptiu de
la vila. Important empresa-
ri i filantrop, va destacar en
la seva contribucid per al

ciclisme d'Argentona i, pos-
teriorment, pel seu suport
moral i economic a les en-

Vicen^ Esteve fou nomenat recentment fill adoptiu

poetica i literdria i tambe a

traves d'una gran activitat
social.

El 2 de juny del 1989 es
nomend Lluis Bonet i

Gari fill adoptiu de la vila.
Bonet, arquitecte nascut al
Cros, va excel-lir per la gran
tasca de protegir el patri-
moni religids durant la
Guerra Civil i per a la seva

rehabilitacid despres del
conflicte bel-lic. Per altra
banda, va dirigir la cons-
truccid de la masoveria de
Can Gari, la capella de Sant
Miquel del Cros i va ser ar
quitecte continuador de
Gaudi en les obres de la
Sagrada Familia, a mes de
ser un gran estudids de les
masies del Maresme. Tam
be va acollir a casa seva les
sessions clandestines de
I'lnstitut d'Estudis Catalans

(del 1941 al 1959). Per tot
plegat la Generalitat li ator-

gd la Creu de Sant Jordi el
1981.
En el Pie del 2 de gener del
1998 es va nomenar el doc
tor Gon^al Calvo i Que-

ralto fill adoptiu de la vila.
La sol-licitud I'avalaven
2.129 firmes d'argentonins.
Del doctor Calvo cal desta-
car la seva tasca com a
metge del poble durant mes
de 40 anys, a mes de ser
regidor d'educacid i cultu-

ra de l'any 1961 al 1967,
o la seva tasca per a crear
una seccid local de la Creu

Roja. A finals de la decada
dels 70, fou promotor i pre
sident de I'Associacid de

Veins, lluitant per una mi-
llor educacid, urbanisme,
mobilitat i sanitat a la vila.
Mes cap al final de la seva

En el passat Cap de
Creus vam tractar la

primera part sobre fills
adoptius i predilectes
d'Argentona, i ara us
n'exposard la segona, si
b6 em remeto a un

posterior article de la
revista Fonts per
completar la ndmina

dels que hi falten.

L'any 1970 es nomend filla
adoptiva la Pilar Huguet,
mestra que va dur a terme
una gran tasca a les Esco-
les Nacionals de la postgue-
rra. Ens deixd fa poques
setmanes a I'edat de 104

anys.
Respecte a la concessid
anual del distintiu local de-
nominat "Cdntir d'Or" per
a l'any 1975, el Pie nomend
dos destinataris: Santiago
Casanova i Giner com a
argentoni de l'any i Jaume

Clavell i Nogueras, de
forma extraordindria pels
seus merits. Santiago Casa
nova va ser capelld coad

jutor de la parrdquia de
Sant Julia i un dels princi
pals col-laboradors de

I'entitat Amies d'Argentona.
Va dur a terme una gran
tasca literdria a traves del
"Boletin de Informacidn Lo
cal" i molts altres escrits so
bre temes d'Argentona. De
la trajectdria d'en Jaume
Clavell, home prolific i po-
lifacetic, ja en vam parlar a

('article anterior.
El "Cdntir d'Or" per a l'any

1976 es concedi a Josep
Llado i Pasqual, pel seu
amor a Argentona demos-
trat ininterrompudament a
traves d'una exceHent obra

Els nostres fills adoptius
i predilectes (segona part)

L'ESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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cionats amb indrets com Can Comala-
da, I'Aixernador, Can Cabanyes, Can
Marfa i Can Castells.

d'activitat fisica
cada dia. La re-
gidoria d'Esports
i I'Area Bdsica de
Salut es van afe-

gir a aquesta ini
ciativa amb I'or-
ganitzacio d'un
passeig historic i
cultural per la rie-
ra d'Argentona.
L'objectiu era
moure el cos i
aprendre al ma-
teix temps la his-
toria i la cultura
que envolten

aquest eix trans
versal de la vila. El guia va ser en Ber-
nat Calvo qui va explicar anecdotes i
parts de la historia del municipi rela-

Amb I'inici de la primavera, les activi-
tats a I'aire Iliure s'incrementen i les
opcions per fer salut son va hades. Una
de les cites de la primavera a Argen-
tona es la Marxa de les Fonts que en
guany arriba a la 17a edicio amb molt
bona salut. Es tracta d'una sortida
popular de 14 quilometres, organit-
zada pel Grup Excursionista de la vila,
que enguany se celebra el diumenge
12 de maig.
Per iniciativa de I'Ajuntament tambe
s'organitzen caminades populars com
la que es va celebrar el 1 7 de marg i
la que estan previstes pel 22 de set-
embre i el 15 de desembre.
La Generalitat de Catalunya organit-
za, des de I'any 2002, el Dia Mundial
de I'Activitat Fisica. Es tracta d'una
Jornada que es va celebrar el 6 d'abril
amb el lema Acumula 30 minuts

Un, dos, tres... a caminar!

aconseguir recaptar 2.165 euros. Pel
que fa al repte esportiu, tots els com
ponents de l'equip van aconseguir
arribar junts a la meta i quedar en la

posicio 138.
Els fons recaptats en aquesta edicio
de la Traiwalker es destinaran a la
poblacio de Sahel, al sud del Sahara,

una zona que travessa per una crisi
alimentdria greu i on Intermon Oxfam
vol instal-lar fons o punts d'aigua.

Recaptacid a travds d'una
llumineta a la Granja.com

Per recaptar els diners necessaris per
a la inscripcio, l'equip de la Mdnica
Rodriguez, format per companys de
feina, van comptar amb el suport lo
gistic que els va oferir la seva empre-
sa, AlconCusi, situada al Masnou i
dedicada a I'oftamologia. Tambe s'hi
va implicar un establiment de Mataro
i la Granja.com
d'Argentona que va
organitzar una llu
mineta entre els
clients que, a canvi
de les seves aporta-

cions, optaven a
guanyar alguna
pasta dolga. Amb

aquestes eines, i
molta tossuderia,
l'equip de I'argento
nina Mdnica Rodri
guez, anomenat 'Els
Comediants', van

L'equip de I'argentonina Mdnica
Rodriguez recapta m6s de dos mil
euros per ajudar a superar la crisi

alimentdria del Sahel

El passat 20 d'abril un miler d'atletes
van completar els cent quilometres que
separen Olot i Sant Feliu de Guixols
en el marc de la tercera Oxfam Trai-
Iwalker. Entre els participants s'hi tro-
bava I'argentonina Monica Rodriguez
de Guzman que va engrescar un grup
de companys de feina per tal de com
pletar aquest repte esportiu amb una
finalitat benefica. I es que, per poder
participar els esportistes han
d'aconseguir un minim de 1.500
euros que es donen a Intermon Oxfam
pels seus projectes de cooperacio,
accio humanitdria, corner^ just i sen-
sibilitzacio en 40 paisos del mon. Su-
mant les dues darreres edicions,
aquesta prova soliddria ja ha recap-
tat mes d'un milio dos-cents mil euros.
Enguany, la xifra total aconseguida ha
estat de 620.000 euros.

Una argentonina al Trail walker 2013

ESPOR
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La tercera no ha
estat la ven^uda
No ha pogut ser i els
Argentona Bocs van
perdre la final con
tra els Imperials de
Reus per 14 a 21 en

la final de la Lliga
Catalana de Futbol
America que es va

disputar, el 1 7 de
marg, al camp de la
Barceloneta. Tot i el
mal resultat pels de
casa, els seguidors
van poder gaudir de
I'essencia d'aquest esport amb curses trepidants, recepcions impossibles
i bons placatges. Una final entre els dos millors equips del pais que
celebraven els 25 anys des de la creacio de la Federacio Catalana de
Futbol America.

Antonio Gonzalez
deixa la banqueta del
FC Argentona

Despres de cine temporades, i dos as-
censos a la buixaca, Antonio Gonzalez

ha decidit deixar la banqueta del
Futbol Club Argentona. La decisio es
va comunicar a la plantilla a mitjans
de marg i el club ja busca un relleu
entre I'equip d'entrenadors de
I'entitat. Gonzalez deixa I'equip per
decisio propia i, de moment,
s'apartard de la competicio.

Actualment el primer equip del FC
Argentona esta situat a la novena
posicio de la classificacio de Segona
Catalana. En les set jornades que
manquen per acabar la competicio,
els quadribarrats es marquen
I'objectiu d'assegurar-se la
permanencia a la categoria.

aconseguir arribar a les semifinals. Aixf
mateix, la responsabilitat dels exits
recollits dissabte recau, en gran part,
en I'entrenador del club, Josep Ma
Calvo.

quatre competidors. A banda dels dos
guanyadors, el club tambe destaca la
participacio de Sandra Moreno
Sanchez i Nuria Gonzalez Garcia en
la categoria Alevi Femenf, que van

Clara Andres i Pol Ferreres van penjar-se I'or al campionat d'Espanya de taekwondo (foto cedida).

Els Crazy Jumpers han fet bons els

pronostics i s'han proclamat campions
d'Espanya de clubs de taekwondo en

aconseguir dos medalles d'or al
campionat celebrat, el passat 13
d'abril, a Oropesa de Mar (Castello).
Els dos esportistes que van aconseguir
pujar a dalt de tot del podi van ser,
un cop mes, Clara Andres Garcia, en
categoria cadet, i Pol Ferreres Garcia,
en categoria infantil. Tots dos van sig-

nar unes actuacions impecables
marcades per la potencia, I'equilibri i
la concentracio amb la que van
desenvolupar els exercicis. Aquestes

caracterfstiques, sumades a
I'elegancia dels seus moviments, van
propiciar que els jutges els atorguessin
les millors puntuacions del campionat.
Clara Andres aconsegueix, d'aquesta
manera, proclamar-se campiona
d'Espanya per tercer any consecutiu.
Al certamen hi van participar 280
competidors arribats de tot I'estat. Els
argentonins hi van prendre part amb

El Club Crazy Jumpers campio d'Espanya
de Taekwondo
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diuen que ha estat degut a
las seves dilacions en res-
pondre.
En fi, que no diuen mai la
veritat. Tiren pilotes fora i no
son capagos d'afrontar la
realitat, sempre amb mitges
mentides o mitges veritats,
incapagos de fer front als
resultats del seu desastros
mandat. I aixf els hi ha anat.
Esperem que no haguem de
lamentar mes fets com

aquest i que, en un temps
proper, I'equip de govern
actual pugui reconduir-ho.

aquells que havien estat
companys seus de govern,
durant tot un mandat, van
declinar torna pactar una
nova legislatura. Ara ja es
veu el motiu. A la llarga la

veritat va apareixent, no es

pot amagar.
Dons be, ara diuen els de

'"Tots" que I'aigua era po
table quan la van inaugu-
rar i obvien les analisis que
obraven en el seu poder, un
mes abans de la inaugura-

ciodel3d'octubredel210,
i que ja deien que I'aigua
no complia tots els parame-
tres necessaris, entre ells el
manganes, per ser conside-

rada potable.
Tambe van dir que
I'expedient informatiu, en-
carregat pel pie, ha trigat
mesos a resoldre's, pero no

Pena ens van fer els de Tots

per Argentona que a traves
del senyor Collet, al pie
municipal d'abril, van vo-
ler justificar allo injustifica-
ble. Parlem de I'aigua de la
Font Picant i les analftiques
que assenyalaven I'exces de
manganes que hi havia a
I'aigua. Ells proven de des-

viar la questio assegurant
que I'alteracio dels analisis
la produTen les runes dels

treballs d'arranjament i que
en acabar las obres ja era
bona. Pero el cert es que,
menyspreant els perills i
posant la salut dels vilatans
i vilatanes en perill, van in-
augurar la Font Picant amb
I'unica finalitat d'aconse-

guir vots.
A causa d'aquests enganys,
trampes i falsedats, fins i tot

Elsperen que no
haguem de
lamentar mes

fets com aquest
i que, en un

temps proper,
I'equip de
govern actual

pugui
reconduir-ho

CiU
Les trampes i les falsetats sempre acaben veient la Hum

www.totsperargentona.cat
1xacomunicaci6@gmail.com
tel.677571903

aquest govern, es del tot

impossible.!
Els argentonins i
argentonines veiem que
tenen molts assumptes
empantanegats i que no
resolen res. Tot ho guarden
als calaixos i ells es para-
peten als seus caus

(despatxos i oficines)
amagant-se de la gent que
ni tan sols els coneix en per

sona. La seva resposta es
sempre la mateixa: "hi
estem treballant". Passaran
a la historia amb aquest
eslogan.
I d'aixo ara ja fa dos anys i
el mes calent a I'aiguera!

contacte

municipal sobre la Font
Picant, a la seva

conveniencia i interessos.
El que haurien de fer, com
mes aviat millor, es tornar
a obrir la Font Picant (ara
que ja han tingut els seus
minuts de gloria). Un
govern ha de procurar
encaixar les diferents
necessitats de determinats
collectius amb les de la
poblacio en general. Ha de

satisfer, en la justa mesura,
les demandes d'emprene-
dors, comerciants, etc. a fi
que tots plegats tirem el

poble endavant.
Els del govern quadripartit
no ho fan aixi. Tot son
entrebancs, informes,
instancies, que el que fan
es refredar les il-lusions de

tots aquells que veuen que
fer coses a Argentona, amb

alia mateix: tractant de
furgar en el passat per
veure quin rendiment politic
en poden treure. Esta clar
que la nostra formacio po

litico (TxA) els inspira els
mes elementals instints per
anar fent la viu-viu i fer
veure que treballen.
Nosaltres, no parlarem
gaire del pie on van presen-
tar (i aprovar amb el vot del
que mana pero no governa)
la mocio sobre la
reprovacio a dos regidors.
Un dels nostres regidors els
va contestar amb
contundencia i precisio
(http://www. tots-per-
argentona.org/) fent caure
la cara de vergonya als
membres del govern, ja que
molts d'ells ni tan sols
s'havien llegit els informes
que els havia fet I'advocada

El que haurien
de fer, com mes

aviat millor, es
tornar a obrir la
Font Picant (ara
que ja han
tingut els
seus minuts de

gloria)

Si aquest govern treballes
mirant endavant i no
enrere, com sempre fa,
Argentona aniria molt

millor. I es que sempre estan

El que ha de fer el govern es treballar!

GRUPS MUNICIPALS I t U I I i t*
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Vendre o La Sala, son
exemples de que les coses
estan aturades. Tenim un
poble que mica en mica es
va morint.
Les iniciatives presentades
honestament i des de la
lleialtat institucional no es
tenen en compte. Tot estd
parat. Tot estd pendent del
calendari electoral. No hi ha
qui lideri. Cal que passi al
guna desgrdcia perque ens
posem les mans al cap? Cal
que tinguem alguna
desgrdcia perque es prenguin
mesures?
Argentona necessita urgent-
ment gent amb il-lusio, pro
postes sensates, una direccio
municipal que prioritzi els
ciutadans i les seves neces-
sitats. El Partit Popular treba-
lla en aquesta Ifnia i no se'n
separard ni un miHimetre.

cho un daho inmenso a la
credibilidad de los politicos
locales y que ademas preten-
den con panfletos propagan-
disticos confundir a la opinion
publica y atacar a quienes in-
tentan aclarar lo sucedido.
Ferran Armengol es compli
ce por accion o por omision
de esas actuaciones. Y el pue
blo debe saberlo. Y tomar
nota de cara al futuro.
Des del grup municipal del
Partit Popular hem impulsat
tot un seguit de propostes que
tenen per objectiu millorar la
vila, pero estd clar que hi ha
qui te interes en que tot es
mogui perque res canviT. La
pardlisi en temes com la Font
Picant, les actuacions de la
piscina municipal, el mur del
camp de futbol, I'estat de les
installacions esportives del
Cros, Can Doro, la Plaga de

por la puesta en servicio de
la Font Picant, cuando ellos
estaban en el gobierno en la
anterior legislatura, nos da la
verdadera dimension de
como se encuentra el pano
rama politico de Argentona.
Tenemos un equipo de go
bierno paralizado, que no
ejecuta los acuerdos de los
plenos y que en algunos ca-
sos es prisionero de su ante
rior mandato, en el que via-
jaron con Maso y sus
adlateres hasta los niveles
mas indecentes de la catadu-
ra politico que se puede ejer-
cer desde responsabilidades
municipales.
Enganar a los ciudadanos,
manipular los informes, ocul-
tar los riesgos y ademas no
asumir responsabilidades da
la verdadera dimension de
unos personajes que han he-

Hem impulsat
tot un seguit de
propostes que
tenen per
objectiu millorar
la vila, pero
estd clar que hi
ha qui te interes
en que tot es
mogui perque
res canvii.

La reprobacion en el ultimo
pleno municipal de la gestion
de Pep Maso y de Xevi Collet

Responsabilitat, compromis i treball

argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
@ psca rgentona

car una actitud irresponsa-
ble cap als vilatans
d'Argentona i que nomes
respon a una concepcio
totalitdria de la politico, i al
permanent cdlcul electoral
de la seva accio de govern.
Nomes aixd ja els fa ser
mereixedorsd'una
reprovacio publica, tal i com
van entendre la majoria de

grups representats a
I'ajuntament, i per part seva
com a minim reconeixer la
seva irresponsabilitat i
demanar perdo als vilatans
d'Argentona. Finalment, i
de passada, no estaria
malament que es
plantegessin alguna
dimissio.

de la seva reprovacio,
perque sabien, o haurien de
saber, que per poder obrir
la font calia demanar
permis aportant una anali-
tica "completa" que no van
fer. Per tant, van obrir una
font publica sense permisos

sanitaris. Primer error. Pero
quan es va fer aquesta ana-
litica, mesos despres que la
font estigues oberta, no la
van fer publica, la van ama-

gar i van continuar mirant
cap a un altre canto. Segon
error. Recordeu que quan

aquest govern va ser
coneixedor de I'existencia
d'aquestes analftiques amb
resultat negatiu, es va orde-
nar el tancament de la font
de manera immediata, que
es el que haurien d'haver
fet ells.
Masses "errors" per justifi-

Despres de 1'important
suport que va tenir la mocio
de reprovacio contra els
regidors Pep Maso i Xevi
Collet, de Tots per
Argentona, per la obertura
de la Font Picant, sabent
que I'aigua no acomplia els
requisits de seguretat
sanitaria, el primer que
haurien de fer es demanar
disculpes als vilatans i
vilatanes per la irresponsa-
ble exposicio al rise,
agreujat per I'anunci que
van fer a bombo i plateret

sobre la potabilitat de
I'aigua.
En canvi, els de TxA

continuen mirant cap a un
altre canto, afirmant que
ells no en sabien res, la qual
cosa reafirma la posicio
dels grups que vam presen-
tar la mocio en la necessitat

"...i de passada
no estaria
malament que

es plantegessin
alguna
dimissio."

Primer de tot, cal demanar disculpes

i GRUPS MUNICIPALSIi
• m
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Som conscients que aques
ta manera de fer no ens
portard a tallar la cinta de

gaires inauguracions, pero
es la nostra obligacio vet
llar per la utilitzacio racio
nal dels recursos comuns.

Nomes aixd ens portard a
complir I'objectiu de millo-

rar la qualitat de vida dels
ciutadans.
Mai es massa tard per as-
sentar unes bases sdlides
per al futur i es per aixd que
des d'Argentcat (ERC -SI -

DC), i dins del govern
d'Argentona, apostem per
un poble eficient i sosteni
ble. Un poble respectuos
amb I'entorn i sobretot res
pectuos amb les persones.

tona encara hi havia carrers
per urbanitzar, no s'hi feia
cap millora en I'eficiencia
energetica dels equipa-
ments municipals, ni inver

sions que tinguessin reper-
cussio en I'economia pro-
ductiva. No hi havia model

de poble.
La situacio econdmica ens

obliga a fer politiques
d'austeritat, com a totes les
families. Aixd vol dir que
abans de fer una despesa
hem d'avaluar la seva via

bilitat i rendibilitat per prio-
ritzar-la. De vegades no es
tracta nomes de determinar
la rendibilitat econdmica a
curt termini, tambe compta
la rendibilitat social que ens
haurd de donar redits a mes
llarg termini, com es el cas

de I'educacio.

nar sobre a I Id que estdvem
fent i com ho feiem. Les
bones empreses s'han
adaptat als temps que vivim
optimitzant processos i fent-
los mes eficients. Aixd, que

es una prdctica incorpora-
da a la cultura dels paTsos
desenvolupats, semblava
que no anava amb nosal-

tresenepoca
d'abunddncia. Un cop ini-
ciada la recessio els gestors
publics miraven cap a una
altra banda fent veure que
no passava res. Aixd expli-
ca la inauguracio de la Sala
"portodo lo alto", la cober-
ta del Bernat de Riudemeia,
de disseny poc funcional i
impossible de mantenir, el
projecte de piscina coberta
de dubtosa viabilitat... Men-
tre oblidaven que a Argen-

Ara es el moment: Fern un

poble eficient i sostenible
Son els moments de crisi els
que ens permeten reflexio-

Es la nostra
obligacio
vetllar per
la utilitzacio
racional dels

recursos

Ara es el moment: Fern un poble eficient i sostenible

d'aigues) o Celrd (el servei
de neteja)"ja s'estd aplicant
la remunicipalitzacio. Aixd
implica, per una banda,
que el servei te un preu
raonable pels vilatans i
vilatanes ja que estd sota el
control absolut de
I'ajuntament, i per I'altra,
que la totalitat de diners que
es recapten van parar a les
arques municipals.

Des de la CUP apostem i
treballarem perque els
serveis basics d'Argentona
estiguin en mans del poble
com a garantia de que es
gestionaran segons criteris
d'igualtat, universalitat en
I'acces i transparencia.

Pero la privatitzaci^ i
externalitzacio dels serveis
publics tambe han

comportat poca transpa-
rencia en el seu funciona-
ment, un empitjorament de
les condicions laborals dels
treballadors i treballadores,

i una visio que nomes es
focalitza en els beneficis de
I'empresa i no en la qualitat
del servei. Fins hi tot, molts
cops, I'administracio publi
ca ha hagut de posar en-
cara mes diners un cop
privatitzat el servei.

Creiem que I'objectiu d'un
servei public no ha de ser
I'obtencio de beneficis sino
el de dotar a la ciutadania
de serveis de qualitat. En
altres municipis com Arenys
de Munt (la companyia

El Pie, amb el vot particular
de la CUP, va obrir la porta

a la possibilitat d'adjudicar
les obres de la nova pisci
na a la Companyia
d'Aigues d'Argentona.
Aquesta mocio va per bon
cami pero cal fer un pas
ferm cap a la remuni-
cipalitzacio de molts serveis
publics.
Des de I'epoca de Tatcher,
s'ha imposat la idea que
I'administracio publica es
ineficient, lenta i pie de per-
sones mandroses davant de
I'empresa privada, que es
competitiva i eficient. Aquest
pensament ha portat a
I'externalitzacio de molts
dels serveis que
I'administracio publica
ofereix, amb I'excusa de
millorar-ne la gestio.

Cal que els
principals
serveis publics
tornin a mans

publiques

^cup

Remunicipalitzem!

|^-ill H H

GRUPS MUNICIPAL
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mingo durant I'epoca de
L'Entesa, protegint nomes la
fa^ana i les finestres i sense
fer el mateix amb la mina.
Despres, ja des de I'Ajunta-
ment, Tots per Argentona va
donar el permis i la cel-lula
de primera ocupacio sense
que es complis el mandat de
Patrimoni de la Generalitat i,
per tant, contaminant la mina
abocant-hi les runes de
I'obra, tal i havia avisat que
passaria, continuadament, el
gerent de la Cia de Aigues.
Queda clar doncs que els
senyors de Tots per Argento
na tenen una malaltia. Es
tracta d'un tipus d'al-lergia:
al-lergia a la veritat.

talunya. Hi ha vilatans que
van contribuir i a dia d'avui
encara no saben quina us es
va donar a les seves aporta-
cions. Grades a la quarta di-
mensio, el temps, resta clar
que tot plegat va ser el ma-
quillatge amb el que van dis-
treure al public i aixi, com
actors protagonistes, aconse
guir el seu veritable objectiu:
diners i poder.
Des d'Agrupacio d'Argen
tona podem expressar-nos,
precisament ara, d'aquesta
manera grades al fet que el
govern que tenim avui treba
lla amb transparencia real,
despres de quatre anys de
foscor i irregularitats. No po
dem oblidar que van ser els
de Tots per Argentona, lide-
rant La Plataforma, els que
van aturar I'obra que es feia
damunt la mina de Sant Do

A Argentona va haver-hi uns
senyors,que van decidir mun-
tar una formacio assem-
blearia i semovent, com mi-
tja per obtenir les seves fites
"pancistas" no confessables,
al mes pur estil de Beppe Gri-
llo. Amb tesis properes a les
dels indignats i utilitzant com
a eines preferides internet i
el desenvolupament i creixe-
mental pur estil islamista (per
ceHules). La seva linia prefe-
rida es la socialdemocrata,
que consent fer el contrari del
que s'estipula, aqui es on
guanya la partida el millor
actor (tingueu confian^a), ja
que substancia dels as-
sumptes no s'estudia.
D' aquesta manera el primer
que van aconseguir va ser la
recaptacio de diners, ubicant
una guardiola a Can Doro i
un compte obert a Caixa Ca-

ACRUPACIO D'ARGENTONA

Podem expres-
sar-nos, preci

sament ara,
d'aquesta ma

nera grades al
fet que el go
vern que tenim

avui treballa
amb transpa
rencie^ real, des

pres de quatre
anys de foscor I
irregularitats.

La malaltia de Tots per Argentona: AMergia a la veritat

documents que demostren
la contaminacio de I'aigua
de la Font Picant en el mo
ment de la inauguracio, no
tan sols TxA ho nega sino
que, a mes, acusa al govern
municipal d'inventar-s'ho.
Alguns grups del govern, i
tambe de I'oposicio, creuen
que no n'hi ha prou amb la
reprovacio i que I'assumpte
hauria de continuar per via
judicial. A I'Entesa no estem
tan segurs que aixo hagi
d'arribar a aquest extrem,
en tindrfem prou amb que
TxA, com a principal grup
de I'oposicio, rectifiques la
seva manera de fer i s'unfs
a altres grups que fan una

oposicio mes constructiva.

cio dels regidors Pep Maso
i Xavier Collet per la seva
actuacio de la passada le-
gislatura amb les analisis
quimiques de I'aigua de la

Font Picant.
Recalquem que aquesta
mocio va ser aprovada.
Que va ser aprovada amb
11 vots a favor, els del go
vern municipal i de dos
grups de I'oposicio. Creiem
que cal recalcar-ho pel que
aixo significa, i perque des
de TxA aquesta reprovacio
s'intentara emmascarar i
tergiversar, en la linia de
falsejar la realitat a que ens

tenen acostumats.
Precisament, aquesta mocio
de reprovacio es va fer per
contrarestar les acusacions
de TxA cap al govern muni
cipal. Resulta que havent-hi

En el Pie municipal del mes
d'abril es van aprovar dues

importants mocions que
presentaven grups de
I'oposicio. Una, referent a

les obres de reconstruccio
de la piscina municipal,

presentada per AA, que no
va ser aprovada, pero que
es pot dir que va reeixir gra
des a un vot particular de
la CUP que sf que va ser
aprovat. Una altra, tambe
presentada per la CUP, de-
manant la realitzacio d'un
mapa de la contaminacio
acustica d'Argentona.
Esmentem aquests dos ca-
sos com a mostra del tre-
ball que es pot fer des de
I'oposicio amb una actitud
constructiva. Tambe es va
aprovar una mocio del go
vern municipal de reprova

No estem
segurs de
continuar per
la via judicial,
en tindriem
prou que TxA
rectifiques i
s'unis a altres

grups que fan
una oposicio
mes constructiva

TESA
orgentona

Dues maneres ben diferents de fer oposicio municipal

iiiUI GRUPS MUNICIPALS
^*^> wIN
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Farmdcia 24 hores m6s propera: Farmdcia Colldefom; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Matar6; teldfon 93 757 92 93.

13.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

^ Matf, tarda, t yespre

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia ^m

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

Farmdcia Guillen
Farmdcia Sindreu
Farmdcia Buxeda

Tancat

Tancat

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30h
(si estd de gudrdia)

17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

Tancat

Tancat

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Mati
uiumenge

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Tarda

9.30 ha 13.30 h

9.30 ha 13.30 h

Matf

17 h a 20 h

17 h a 20 h

Tarda

9.00 ha 13.30 h

9.30 ha 13.30 h

Mat!
Dilluns a divendres

Farmdcia Guill6n
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

Farm6cia del Cros
Pga. Bias Infante, s/n
Tel 93 757 05 01

Farmdcies

Presentacio de soMicituds
ira Artesania Festa MajotSant Domingo 20

Rebirig
Planta indneiadora
Matard
2.041 tones

St Fost de Campcentelles
313 tones

Planta
Moll

Pl

c
O

01

o
u
0)

Q)
3

INFORMACIO D'INTERES
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CapdeCreus:

AJUNTAMENT
93 797 49 00
POLICIA LOCAL
93 797 13 13
TAXIS
93 797 25 04
677 676 289
CREU ROJA ARGENTONA
93 797 16 56
AMBULANCIA
93 757 88 88
AMBULANCIA CREU ROJA
MARESME (24)
904 100 318
FECSA-ENDESA
900 770 077
OFICINA DE CORREUS
93 756 12 17
AIGUES D'ARGENTONA
93 797 06 03
GAS NATURAL
900 760 760
C.I. ST. MIQUEL DEL CROS
93 757 51 88
IES ARGENTONA
93 797 46 10
ESCOLA ST MIQUEL DEL
CROS
93 799 39 51
ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56
ESCOLA FRANCESC BUNIOL
93 797 16 01
ESCOLA LES FONTS
93 756 17 13
ESCOLA AIXERNADOR
93 797 46 77
EBM CARGOL TREU BANYA
93 757 51 88
EBM EL BOSQUET
93 797 45 23
MUSEU DEL CANTIR
93 797 21 52
BIBLIOTECA
93 797 12 15
ASSESSORAMENT JURIDIC
PER A DONES
93 797 49 00 - Ext. 600

TELEFON
D'INTERE

1I

RECOLLIDA DE
MOBLES YELLS I
ELECTRODOMESTICS
Cada dilluns,
previa trucada al

93 790 55 60

Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Atenci6 a domicili
Per sollicitar atencio a domicili a
Argentona i Orrius, cal trucar al
telefon 93 756 10 92, al consultori
de Miquel del Cros al telefon 93 791
90 84; a Dosrius al telefon 93 791
90 84.

Atenci6 primdria
Serveis socials d'atencio primaria:
C/ Enric Granados, 5
Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicologa: cal demanar
dia i hora de visita de 9 a 13 h
al telefon 93 797 04 86, o
directament a les oficines del
C/ Enric Granados, 5.

Centre Obert L'Esquirol:
Av. Del Mediterrani, s/n.
Sant Miquel del Cros.
Tel. 93 757 00 86

ABS Argentona

Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. De 9 a 14.30 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d'l 1 a
13.30 h.

Jutiat de Pau

Informacio i acollida: dt. I dv. De 7 a
20.30 h. Tel 93 797 01 59

Parroquia de Sant Julia

Pol. Ind. Nord,
C/Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 10
a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte: de
10 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenge:
delOa 14 h.

Deixalleria

Ajuntament d'Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De9.30a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00

Bustia del consumidor

Plaga de I'Esglesia, 4
Tel. 93 797 27 32

Arxiu municipal

L'Alcalde i els regidors

Ferran Armengol
Alcaldia, Administracio General,
Mitjans de Comunicacio, Governacio i
Mobilitat.

Salvador Casas
la tinenga d'alcaldia, Participaci6,
Xarxes i Noves tecnologies.

Fere M6ra
2a tinenga d'alcaldia, Urbanisme,
Obres, Habitatge, Sostenibilitat.

Angel Puig
3a tinenga d'alcaldia, Educacio,
Cultura i Patrimoni.

Montserrat Cervantes
4a tinenga d'alcaldia, Joventut,
Esports, Festes i Actes Culturals.

Manel Cruz
5a tinenga d'alcaldia, Promocio
Economica, Serveis Municipals.

Marc Zaragoza
Recursos Economics, Recursos
Humans.

Susana L6pez
Benestar Social, Sanitat.

Per demanar hora per entrevistar-se
amb els regidors o teenies telefoneu
al 93 797 49 00

L'Ajuntament

05/11/2013
01/07/2013
04/11/2013

05/11/2013
01/07/2013
04/11/2013

05/11/2013

05/11/2013
01/03/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013

05/06/2013
01/03/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013

05/06/2013
04/04/2013

Final periode
voluntari

domiciliats

05/09/2013

05/09/2013
05/09/2013

05/09/2013

05/04/2013
05/04/2013
04/02/2013

Inici periode
voluntari

Taxa recollida escombraries comercials

- No domiciliats
- Domiciliats, la fraccio
- Domiciliats 2a fraccio

Taxa recollida escombraries - No domiciliats

- Domiciliats, la fraccio

- Domiciliats, 2a fracci605/09/2013

Impost activitats econdmiques

Impost bens immobles rustics - No domiciliats

- Domiciliats, 1 a fraccio
- Domiciliats, 2a fraccio
- Domiciliats, 3a fraccio
- Domiciliats, 4a fraccio

Impost bens immobles urbans - No domiciliats

- Domiciliats, la fraccio
- Domiciliats, 2a fraccio
- Domiciliats, 3a fraccio
- Domiciliats, 4a fraccio

Taxa entrada vehicles - guals

Impost de vehicles traccio mecanica

Concepte

CALENDARI FISCAL 2013

INFORMACIO D'INTERESm it
f •
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Si vols participar en la
seccio Mirant Enrere amb
fotografies antigues que tinguis
a casa, pots enviar-les a
argentonacomunicacio@argentona.cat

No t'oblidis de posar el nom
de I'autor o autora i una breu
explicacio sobre la imatge.

Sortida de la processo de Corpus de
I'Esglesia parroquial de Sant Julia
d'Argentona. Any: 1955

Autor: Carlos Perez de Rozas

Arxiu Historic Municipal d'Argentona

Mirant enrere


